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FEDEZD FEL AZ ALAPTÍPUSOD!



Az alábbi alaptípusteszt segítségével
kiderítheted, hogy hőség, szárazság,

nedvesség vagy hideg típusú vagy -e. Ezen
információ birtokában az étkezésed könnyen
beállítható. A teszt alapja a Hagyományos
Kínai Orvoslás megfigyeléseiből szerzett

ismeret.
Azoknál a kérdéseknél, ahol igen a válasz,
tegyél egy x jelet a rubrikába. Amelyik
típusnál a legtöbb x gyűlt össze, ahhoz a

típushoz tartozol. A kérdéseket igyekezz minél
őszintébben megválaszolni, és ne gondolkodj a

válaszon túl sokáig, hogy a teszt a lehető
legpontosabb eredményt adja.



Hőség
 Könnyen izzadni kezdesz?

A tenyered és a talpad gyakran forró?
 Gyakran vagy nyugtalan, ideges?   

Inkább hideg italokat kívánsz?    
Gyakran érzel erős szomjúságot?

Szájszárazságtól szenvedsz?
Időnként székrekedésed van?

A székleted inkább kemény, száraz?
Gyakran eszel csípős ételt? 

Szívesen eszel húst?
Stresszes az életed?

Túlterheltnek érzed magad?
Nehezen bírod a hőséget?

Hajlamos vagy a stresszevésre? 
Szokott égni a gyomrod?
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Hideg
Fázós vagy?

A kezeid és a lábaid gyakran hidegek?
 Hajlamos vagy a meg/felfázásra?   
Inkább meleg italokat kívánsz?    

Ritkán vagy szomjas?
Gyakran érzed magad fáradtnak és

levertnek?
Időnként emésztetlen ételdarabok jelennek

meg a székletedben ?
A székleted inkább puha, hasmenésszerű?

Gyakran feszültek az izmaid?? 
Gyakran van vizelési ingered (éjszaka is)?

A vizeleted sok és halványsárga?
Vannak félelmeid, félős vagy?

Nehezen bírod a hideget?
Félsz az új dolgoktól, nincs bátorságod újba

kezdeni? 
Sok tejterméket, mélyhűtött ételt eszel? 
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Szárazság
Sápadt a bőröd?

Állandó fáradtság gyötör?
 Gyakran szédülsz, ha hirtelen kelsz fel?   

Könnyen megijedsz? 
A hajad száraz, fénytelen, töredező?

Száraz a bőröd?
Száraz a szemed,  száraz, berepedezett a

szád?
Nehezen alszol el?

Fényérzékenyek a szemeid? 
Gyakran van szívdobogásérzésed??

Memóriazavaraid vannak, feledékeny vagy?
A menstruációd rövid és gyenge?
Gyenge az immunrendszered?
Száraz köhögéssel küzdesz? 
Nehezen bírod a szeles időt? 
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Nedvesség
Súlyproblémákkal küzdesz?

Gyakran dagadnak a kezeid és a lábaid?
 Nehéznek érzed a tested?   

Ritkán vagy szomjas? 
Kis kortyokban, keveset iszol?

Gyakran vagy levert, nehezen mozdulsz?
Fáradtnak érzed magad evés után?

Gyakran kívánsz édességet?
Fényérzékenyek a szemeid? 

Gyakran van gombócérzés a torkodban?
Gyakran köszörülöd a torkod?

Emésztési nehézségekkel küzdesz?
Felfújódás, hasi görcsök gyötörnek?
Gyakran vagy ingerült, mérges? 

Gyakran vannak gombás problémáid? 
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